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NOVAS NORMAS PARA CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
A Coordenação-Geral de Recursos Humanos, considerando as
disposições contidas no Decreto nº 7.003, de 9/11/2009, divulgou,
no dia 9/2/2010, Memorando-Circular nº 4/2010/CGRH/SAA/SE/MS
e Memorando-Circular nº 5/2010/CGRH/SAA/SE/MS, com vistas a
esclarecer e orientar os servidores quanto à concessão de licença para
tratamento de saúde e por motivo de doença em pessoa da família.
O conteúdo dos memorandos-circulares pode ser acessado no link
“Orientação e Normas de RH”.
Informações complementares podem ser obtidas no Serviço de Perícia
Médica – CAS/CGRH, pelo telefone: 3315.2625 ou no link “Orientação e
Normas” disponível na página da CGRH na Intranet (Áreas do MS – Secretaria-Executiva – Coordenação-Geral de Recursos Humanos).

INFORMES CONCURSOS – MINISTÉRIO DA SAÚDE
• Rio de Janeiro (2005) – foram realizadas duas convocações: uma
para provimento de 339 vagas originárias do não comparecimento
para posse, vacância e exonerações; e outra para provimento de 1.135
vagas no Instituto Nacional de Traumatologia (INTO), em conformidade com o Despacho nº 28, de 9 de fevereiro de 2010, do Presidente
da República.
• Ministério da Saúde – Médico (Rio de Janeiro) – as provas serão
realizadas no dia 14/3/2010.
• INCA – Aproximadamente 27 mil inscritos realizaram, em 7/3/2010,
as provas para preenchimento de 191 vagas de nível superior e médio.
• Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de Primatas (Pará) –
inscrições abertas de 22/2/2010 a 31/3/2010 para o provimento de 392
cargos de nível superior e médio.
• Ministério da Saúde 2009 (Nacional) – o resultado final do concurso que visa ao preenchimento de 805 vagas de nível médio e superior
deverá ser disponibilizado na segunda quinzena de março.
• Ministério da Saúde/Agente Administrativo e Processo Seletivo
Simplificado – ainda em março será publicado mais um edital de convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado e publicada
mais uma portaria de nomeação dos aprovados para o cargo de agente
administrativo.
Informações e sugestões sobre o Mural: 3315-3964 ou danielle.magalhaes@saude.gov.br
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